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tË DhËna tË PËRGJithshmE PËR shQiPËRinË

POZICIONIMI:
Në juglindje të Evropës, në anë të detit Adriatik dhe detit Jon, midis Greqisë dhe 
Republikës së Maqedonisë e Jugosllavisë, Kosovës dhe Malit të Zi.

SIPËRFAQE:
Totale:  28,748 km2
Tokë:   27,398 km2
Ujë:      1,350 km2

• GDP nominale 2012 (MF parashikim):   1,346.2 miliard lekë
• Rritja reale e GDP 2012 (MF parashikim):   +1.5%
• Indeksi i çmimeve të konsumit (ndryshimi vjetor) 
    Dhjetor ’12/Dhjetor ’11:            +2.4%
• Niveli i papunësisë në tremujorin IV 2012: 13.26 %

GeneRal InFoRmatIon 
aBout alBanIa

LOCATION:
Southeastern Europe, bordering the Adriatic Sea and Ionian Sea, between Greece, Republic of 
Macedonia and Yugoslavia, Kosovo and Montenegro.

AREA:                                                           
Total:  28,748 km2
Land:  27,398 km2 
Water:   1,350 km2

• Nominal GDP 2012) (MoF estimation):   1,346.2 billion ALL
• Real growth of GDP 2012 (MoF estimation)   +1.5%
• Consumer Price Index (annual change), December’12/December‘11  +2.4%
• Unemployment rate Q2 2012   13.26 %



 
Fondi Besa sh.a ka si mision të veprimtarisë së tij 
të kontribuojë në rritjen ekonomike të vendit duke 
nxitur sektorin e sipërmarrjeve të vogla dhe të mesme 
në zonat urbane dhe gjysmë urbane, nëpërmjet 
mbështetjes së tyre me kredi.

Klientët e Fondit Besa sh.a. përfshijnë njerëz nga të 
gjitha shtresat social-ekonomike, përfshirë të papunët 
dhe bizneset e sapokrijuara.

Our goal is to provide approximately 15.77 billion ALL 
during the next three years and attain an end of YR 2015 
portfolio of about 5.7 billion ALL.

To reach these targets, Besa Fund j.s.c will apply four levers:

 First, we want to continuously strengthen our 
core business activity – remaining the most 
important players in microfinance in Albania. 

 Second, we want to extend our lending activity in 
new areas with a high potential for development. 
and unmet demands for financial services and 
products. 

 Third, we want to maintain and improve the self-
financial sustainability in the three forthcoming 
years as well as enhancing staff efficiency and 
productivity. 

 Fourth, we want to create the necessary 
infrastructure for the implementation of other 
services and products, responding to our market 
increasing demand.  

MISIONI MISSION
Besa  Fund j.s.c mission is to contribute in the country 
economic growth in the urban and semi urban areas, 
by promoting and financing the small and medium 
enterprises sector in Albania.

Clients of Besa Fund j.s.c are people from all socio-
economic layers, including unemployed and start up 
businesses. 

ObjectIveSObjektIvat
Objektivi ynë është dhënia rreth 15.77 miliardë lekë gjatë 
tre viteve të ardhshme dhe mbajtja e portofolit në nivelin 
rreth 5.7 miliardë lekë në fund të vitit 2015. 

Me qëllim arritjen e këtyre objektivave, Fondi Besa sh.a do 
të fokusohet në sa më poshtë:

 Së pari, ne duam të forcojmë vazhdimisht 
aktivitetin tonë kryesor, huadhënien për biznesin 
e vogël dhe të mesëm, duke mbetur aktori më i 
rëndësishëm i mikrofinancës në Shqipëri.

 Së dyti, ne duam të zgjerojmë aktivitetin kreditues 
në zona të reja me potencial zhvillimi dhe nevoja 
të paplotësuara me shërbime financiare.

 Së treti, ne duam të ruajmë dhe të përmirësojmë 
vetë-qëndrueshmërinë financiare në tri vitet e 
ardhshme, si dhe synojmë rritjen e efikasitetit 
dhe produktivitetit të stafit.

 Së katërti, ne duam të krijojmë infrastrukturën e 
nevojshme për implementimin e shërbimeve dhe 
produkteve të tjera, duke iu përgjigjur kërkesës 
në rritje të tregut tonë.
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Shtrirja e mëtejshme 
e aktivitetit 
Një nga qëllimet tona është të zgjerojmë aktivitetin në zona të 
reja, ku kërkesa për produktet dhe zgjidhjet financiare ende 
nuk është përmbushur plotësisht. Aktualisht, ne operojmë 
me 58 zyra në të gjithë Shqipërinë.
Të jemi më afër klientëve tanë - për ne, kjo do të thotë të 
sigurojmë shërbime të tilla që rrisin vlerën e konsumatorit.  
Me ofrimin e shërbimeve tona, ne duam të arrijmë një nivel 
të lartë kënaqësie të klientëve që na bën ne zgjedhjen e parë 
për investimet e tyre në të ardhmen.

Mbi të gjitha, janë punonjësit tanë që ruajnë dhe ushqejnë 
marrëdhënie të ngushta me klientët, çka nxit besnikërinë e 
tyre, ndërtuar mbi marrëdhëniet afatgjata, janë punonjësit 
tanë të cilët kanë njohuri të nevojave dhe kërkesave të 
klientëve. Për këto arsye, ne duam që vazhdimisht të 
zgjerojmë aktivitetin tonë të shërbimit në mënyrë që të 
çojmë në një nivel më të lartë potencialin për një rritje sa më 
fitimprurëse të institucionit.

Expand our service 
business
One of our goals is to expand our business in new areas, where 
the demand for financial products and solutions has not yet been 
completely met. Actually, we operate with 58 offices all over 
Albania.
To get closer to our customers – for us, this means providing 
outstanding services that increase customer value.  With our 
comprehensive service offerings, we want to achieve the long-
lasting customer satisfaction that makes us the first choice for 
follow-up investment. 

Above all, it’s our employees that maintain and nurtures close 
relationships with our customers and fosters their loyalty, built on 
relationships that go back decades – It is our employees who have 
good knowledge of our customers’ needs and demands. For these 
reasons, we want to consistently expand our service business in 
order to leverage additional potential for profitable growth.

LAÇ
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nxitjen reale të zhvillimit të sektorit të ndërmarrjeve mikro, të 
vogla dhe të mesme në Shqipëri, nëpërmjet krijimit të një fondi 
mikrofinanciar privat shumë pranë shqiptarëve, mundësisë dhe 
kërkesave të tyre. Për ndihmën dhe mundësimin e mikrokredive 
për shqiptarët nga të gjitha shtresat social-ekonomike, përfshirë 
të papunët dhe bizneset fillestare, me rezultate shumë të 
kënaqshme.”

Të gjitha këto vlerësime të bëra në adresë të Fondit BESA, na 
bëjnë më kurajozë dhe më optimist në rrugën e nisur.

Dua të theksoj që çelësi i suksesit të aktivitetit të Fondit BESA, 
ka qenë dhe mbetet transparenca, integriteti, korrektësia dhe 
profesionalizmi i të gjithë stafit. Në të njëjtën kohë, krahas 
aktivitetit të përditshëm, Fondi BESA ka qënë aktiv edhe në 
përmbushje të objektivave në funksion të përgjegjësive sociale të 
korporatës, si një element pozitiv dhe progresiv I institucioneve 
bashkëkohore.

Ashtu si dhe në të kaluarën, Fondi Besa do luajë një rol të 
rëndësishëm në mbështetjen financiare të sipërmarrjes së vogël 
dhe të mesme private në Shqipëri, në rritjen e punësimit, duke 
qenë një faktor i qenësishëm në zbutjen e varfërisë në Shqipëri.

Në mbyllje, gjej mundësinë që të falënderoj të gjithë stafin 
kontribuues të Fondit Besa, si dhe të gjithë ata aktorë të cilët kanë 
ndikuar dhe suportuar në vazhdimësi në zhvillimin institucional 
të Fondit Besa, zhvillim i cili do të japë impakte gjithnjë e më 
shumë pozitive në jetën social-ekonomike të vendit.

Miqësisht,
Prof. Asoc. Dr. Bajram Mucaj
Drejtor Ekzekutiv

Edhe viti 2012 u karakterizua si një vit i vështirë për institucionet 
financiare.  Megjithë vështirësitë  e shumta, Fondi BESA arriti 
t’i realizojë dhe t’i tejkalojë objektivat e planifikuara. Ajo çka ne 
vumë re ishte që kërkesa për kredi për vitin 2012 pësoi një rritje 
të kënaqshme në raport me vitin 2011.

Në vitin 2012, Fondi BESA disbursoi 14,619 kredi, ose 28.01% më 
shumë se në vitin 2011, me vlerë totale prej 4,37 Miliardë Lekë, 
ose 29,56% më shumë se në vitin 2011.

Kapitali aksionar u rrit me 15.00%, duke arritur vlerën prej 958 
Milion Lekë.

Po kështu, konsolidimi dhe zgjerimi i aktivitetit të Fondit BESA 
mbetet një sfidë permanente. Ne punësuam 70 punonjës dhe 
hapëm 5 zyra të reja, duke u bërë gjithnjë e më shumë prezent 
në zonat urbane dhe gjysmë urbane. Në fund të vitit 2012, Fondi 
BESA kishte 328 punonjës, me një aktivitet prej 22,894 klientësh 
dhe portofol prej 5 Miliardë Lekë.

Natyrisht që rezultatet pozitive të Fondit BESA  në vazhdimësi 
janë vlerësuar nga institucione kombëtare dhe ndërkombëtare. 
Kështu në Mars 2012, Fondi BESA është nderuar në Gjenevë 
me çmimin“Century International Quality Era Award”, në 
shenjë mirënjohje “Për përkushtimin e veçantë ndaj cilësisë dhe 
përsosmërisë në fushën e kënaqësisë së klientit, Lidershipit, 
Planifikimit Strategjik dhe Standartizimit”.

Në Prill 2012, Presidenti i Republikës së Shqipërisë e dekoroi 
Fondin BESA me “Medaljen e Mirënjohjes” me motivacionin 
“Për kontributin e dhënë në zbutjen e varfërisë, në nxitjen 
e vetëpunësimit dhe punësimit, nëpërmjet kreditimit të 
sipërmarrjeve të vogla dhe të mesme në Shqipëri”.

Në Dhjetor 2012, Dhoma e Tregtisë dhe Industrisë Tiranë i 
akordoi Fondit BESA çmimin “Fondi Lider në Mbështetje 
Financiare për zhvillimin e SME-ve” me motivacion: “Për 
realizimin me eficencë të misionit të tij të vyer që të ndihmojë në 
rritjen ekonomike dhe reduktimin e varfërisë së vendit tonë. Për 

MESAZH NGA 
DREJTORI EKZEKUTIV
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Fund in the Financial Support for the development of SME” with 
motivation: “For the realization with efficiency of its precious mission 
to help economic growth and poverty reduction in our country; For 
the promotion of the development of the real sector of micro, small and 
medium enterprises in Albania, through the establishment of a private 
microfinance fund very close to Albanians, their opportunities and 
demands; For the provision of  support and loans to Albanians from all 
socio-economic groups, including the unemployed and business start-
ups, with very satisfactory results. “

All these evaluations addressed to BESA Fund, make us courageous and 
optimistic in our way.  I want to emphasize that the key to success of 
BESA Funds activity has been and remains the transparency, integrity, 
correctness and professionalism of the entire staff. At the same time, in 
addition to the daily activities, BESA Fund has been active in meeting 
the objectives in function to the Corporate Social Responsibility, as a 
positive and progressive element of the contemporary institutions.

As always, Besa Fund j.s.c will play an important role in the financial 
support of small and medium private entrepreneurship, increasing 
employment, remaining a substantial factor in alleviating poverty in 
Albania.

Finally, I take this opportunity to thank all contributing staff of BESA 
Fund j.s.c, as well as all those actors who have contributed and supported 
in continuity the Fund’s institutional development, which will provide 
more and more positive socio-economic impact in the country.

Sincerely, 
A/Prof. Dr. Bajram Mucaj
Executive Director

Year 2012 was characterized as a tough year for financial institutions. 
Despite the difficulties, BESA Fund managed to realize and exceed its 
financial objectives. 

What we noticed was that the demand for loans in 2012 grew 
satisfactorily compared to 2011.

During YR 2012, BESA Fund disbursed 14,619 loans, or 28,01% more 
than in 2011, with a total amount of 4,37 Billion ALL, or 29,56% more 
than in 2011.

The joint stock equity was increased by 15% , reaching the amount of 
958 Million ALL.

Continuous consolidation and expansion of activities remain a 
permanent challenge for BESA Fund. Thus, we employed 70 employees 
and opened 5 new offices, becoming present in more urban and semi 
urban areas of Albania. By the end of year 2012, BESA Fund had 328 
employees, with an activity expansion of about 22,894 clients and a 
portfolio of about 5 Billion ALL.

Certainly, the positive results of BESA Fund are continuously evaluated 
by national and international institutions. So, in March 2012, BESA 
Fund was honored in Geneva with the award “Century International 
Quality Era Award”, in recognition of the outstanding commitment to 
Quality and Excellence, in realm of Customer Satisfaction, Leadership, 
Strategic Planning and Benchmarking.

In April 2012, the President of the Republic of Albania awarded BESA 
Fund with the “Medal of Gratitude” with the motivation “For the 
contribution to poverty alleviation, the promotion of self-employment 
and employment, through lending to small and medium enterprises in 
Albania”.

In December 2012, BESA Fund was honored by the Chamber of 
Commerce and Industry of Tirana with the Award “The leader 

MESSAGE fROM THE 
ExEcUTIVE DIREcTOR



Aspirata jonë është të mbetemi një partner i besueshëm për 
klientët tanë në të gjithë Shqipërinë, në mbështetjen e zhvillimit 
të biznesit të vogël dhe të mesëm.  Menaxhimi dhe punonjësit  
tanë bëjnë të gjithë përpjekjet për t’iu përgjigjur në kohë dhe me 
korrektesë nevojave të tregut, duke ofruar produktet dhe  zgjidhjet 
e duhura financiare, të përshtatura për kërkesat e klientëve.  Ky 
përkushtim ka qenë formula jonë e suksesit  për 19 vjet.

forca: Duke qenë një institucion me bazë të shëndoshë 
financiare dhe një pozitë të shquar konkurruese në tregun e 
mikrofinancës, ne i kushtojmë vëmendje të veçantë menaxhimit 
të portofolit të kredisë, duke e përqendruar atë në aktivitete dhe 
tregje me potencial zhvillimi. Ne përpiqemi që të jemi atje ku është 
kërkesa. Ne nxisim shkëmbimin e vazhdueshëm të njohurive, 
ndërtimin e kapaciteteve, ndërtimin e frymës së punës si një ekip 
i vetëm, komunikimin dhe përkushtimin me klientët tanë, çka 
ndihmon për të forcuar besnikërinë e tyre.

Afërsia: Duke zhvilluar aktivitetin në 58 zyra, ne jemi afër 
klientëve dhe nevojave të tyre. Punonjësit tanë të kreditit janë në 
terren, kanë njohuri të mira të zonës ku ata operojnë, u sigurojnë 
klientëve produkte dhe zgjidhje të përshtatura për nevojat e tyre.

Prania jonë në një shtrirje të gjerë - së bashku me produktet e 
duhura, procedurat e thjeshta dhe transparencën, na bën një 
partner të fortë për zhvillimin e biznesit të vogël dhe forcon 
pozitën tonë në treg.

Klientët – fokusi ynë
Me rreth dy dekada eksperiencë, tashmë ne jemi në gjendje tu 
ofrojmë klientëve ato produkte dhe shërbime financiare që do t’i 
ndihmojnë të krijojnë apo zgjerojnë me sukses biznesin e tyre të 
vogël.  Shumë prej klientëve kanë një histori prej më shumë se një 
dekade me Fondin Besa. Kjo, sepse ne i japim vlerë klientëve – ky 
është prioriteti ynë! Ne e kuptojmë se çdo klient është unik në 
nevojat e tij, kërkesat, mundësitë dhe sfidat; Fondi Besa kombinon 
ekspertizën e tij më të mirë dhe produktet duke i përshtatur ato 
me kërkesat për t’i ofruar klientëve zgjidhjet më të mira.

Cilësia, 
Transparenca, 
Profesionalizmi, 
Ekspertiza, 
Marrëdhëniet 
e ngushta të 
bazuara tek 
besimi reciprok 
sigurojnë 
suksesin e 
Institucionit. 

8



Our aspiration is to be a reliable and a strong local partner 
to our customers all over Albania, in supporting them to develop 
income generating activities.  Our management and employees 
are doing their best to answer our market needs by providing the 
right products and financial solutions tailored to our customer 
requirements.  This dedication has been our formula for success for 
19 years.

Strength: Being an institution with a solid financial basis and 
an outstanding competitive position in the microfinance market, 
we pay a great attention to portfolio management, focusing our 
portfolio on activities and markets with growth potential.  We try 
to be where the need is.  We foster continuous knowledge exchange 
across our entire organization, capacity building, team building 
spirit, good communication and dedication to our clients that help 
to strengthen customer loyalty. 

Proximity: Operating in 58 offices, we’re close to our 
customers and their needs all over Albania.  Our credit officers are 
on site, have good knowledge of the area where they operate, provide 
clients with products and solutions adapted to their needs.

Our wide presence – coupled with proper products, simple 
procedures and transparency– makes us a strong partner for the 
development of the small business in Albania and is strengthening 
our position in the market.

Clients – our focus!
With almost two decades of experience, we’re able to offer our 
clients those financial products and services that help them create 
or improve successfully their small business.  Many of our clients 
have been working with us for more than a decade. That’s because 
at Besa Fund, delivering value to clients is our top priority!  We 
understand that every client is unique in its needs, demands, 
possibilities and challenges;  Besa Fund combines its best expertise 
and products, adopting them with the demands to bring to the 
clients the best possible solutions.

Quality, 
Transparency, 

Professionalism, 
Expertise, Close 
and Trust-based 

collaboration 
ensure the huge 

institution’s 
success.
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arritjet 2011 Achievements 2011

Kursi Këmbimit US$=Lek

Numri Kumulativ i Kredive

Shuma Kumulative 

(million US$)

Exchange rate US$ = ALL

Cumulative Number of Loans

Cumulative Amount 

Disbursed (million US$)

2001

134

8,939

22.83

2000

141.2

6,198

14.59

2002

131

12,796

35.78

2003

102.8

16,802

53.34

2004

89.2

20,979

95.95

2005

103.6

25,115

106

2007

82.89

37,098

194.34

2006

94.14

30,344

14.245

2008

87.91

45,780

219.99

2009

95.81

56,042

236.14

2010

104

67,657

251.23

2011 2012

107.5

78,472

272.07

105.85

93,091

318

T I/QI 
2013

109.15

96,603

 

317 

2001

134

3,417

6.94

2000

141.2

2,637

4.97

2002

131

4,488

10.42

2003

102.8

5,061

15.14

2004

89.2

5,442

19.19

2005

103.6

6,068

22.98

2007

82.89

9,161

36.96

2006

94.14

7,291

29.43

2008

87.91

11,340

40.74

2009

95.81

 14,909 

42.64

2010

104

 17,954 

42.11

2011 2012

107.5

19,231

41.46

105.85

22,894

47.25

T I/QI 
2013

109.15

23,431

 

45.66 

Kursi Këmbimit US$=Lek

Numri i Kredive Aktive

Portofoli i Kredisë 

(million US$)

Exchange rate US$ = ALL

Active Loan Number

Loan Portfolio

(million US$)

20012000 2002 2003 2004 2005 20072006 2008 2009 2010 2011 2012
T I/QI 
2013

Kursi Këmbimit US$=Lek

Nr. i Kredive të 

Disbursuara në Vit

Shuma Disbursuar 

në Vit (million US$)

Exchange rate US$ = ALL

No. of Loans Disbursed 

Annually

Amount Disbursed 

Annually (million US$)

2,739

8.24

2,341

6.24

3,856

12.95

4,006

17.55

4,168

21.75

4,765

24.86

6,754

32.56

5,239

26.05

8,689

36.77

10105

33.48

11166

31.99

11,420

  

31.30 

14,619

41.25

 3,512 

 8.9 

10



47.25

22.894

272.07

318

93.091

41.25

14.619
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6,205 Milion Lekë

1,136 Milion Lekë

110.46%

2.64%

14.60%

22.57%

22.43%

18.32%

Totali i Aseteve
  Total Assets

 
Kapitali
  Equity

 
Vetëmbajtja 

Operacionale
 Operational self 

sustainability
 

Kthimi mbi Aktivet 
 Return on Assets

 
Kthimi mbi Kapitalin 

  Return on Equity
 

Kapital/Portofol:                      
Equity/Portfolio 

Kapital/Detyrime:                            
Equity/Liabilities

Kapital/assete
 Capital /Assets

PORTOFOLI SIPAS GARANCISË
GUARANTEE BY OUTSTANDING

Hipotekë /Mortgage
50%Peng / Pledge

50%

Dorëzani / Endorsment
0%

Bujqësi & Blegtori/ Agric&Livestock 5%

Industri/Industry
 1%

Ndërtim/Construction 5%
Prodh& Artizant/ 
Prod& Handycraft  1%

Turizem/Tourism 2%

Shërbime/Service 25%

Të Tjera/Other 11%
Transport/Transport 6%

Tregti/Trade 43%

KLIENTË AKTIVË SIPAS GJINISË
ACTIVE CLIENTS BY GENDER

Meshkuj/Male
73%

Femra/Female
27%
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Angazhimi, ekspertiza, performanca dhe fryma e punës në ekip e 
punonjësve tanë janë burimi i fuqisë së institucionit.  Për të ndërtuar 
mbi këtë themel dhe për tu rritur edhe më tej, ne përpiqemi të 
punësojmë dhe mbajmë njerëzit e duhur për punën e duhur.  Ne 
presim që punonjësit tanë të japin më të mirën në punë dhe në 
kthim, i mbështesim ata të shpalosin gjithë potencialin e tyre.
Duke u ofruar atyre mundësi për të fituar njohuri dhe të rrisin 
ekspertizën profesionale, ne gjithashtu u krijojmë një atmosferë 
besimi dhe bashkëpunimi konstruktiv që na mundëson për të 
shkuar përpara dhe për të përmbushur objektivat.
Çdo vit, një numër i madh  punonjësish  marrin pjesë në seminare, 
programe trajnimi dhe workshop-e që ndihmojnë në përshpejtimin 
e transferimit të njohurive në institucion, duke na bërë të aftë të 
kemi të njëjtën përqasje ndaj zhvillimit.  Ne nxisim të mësuarit dhe 
zhvillimin personal të punonjësve tanë.
Për të vlerësuar ekspertizën dhe potencialin e tyre, ne 
përdorim kritere transparente, të njëjta në të gjithë sektorët dhe 
departamentet.
Por, sigurisht,  ne duam të bëjmë më të mirën. Kjo është arsyeja 
pse kryejmë vëzhgime çdo vit për të matur nivelin e kënaqësisë 
së punonjësve dhe për të identifikuar fushat për përmirësime të 
mëtejshme. Ne i kushtojmë vëmendje të veçantë rezultateve të 
vëzhgimit, pasi jemi të sigurtë se vetëm punonjës të motivuar, 
të cilët identifikojnë veten me misionin e kompanisë, mund të 
arrijnë ato rezultate të shkëlqyera që na nevojiten për të mbetur 
të suksesshëm.

Our employees’ commitment, expertise, performance and team spirit 
are the source of our strength. To build on this foundation and grow 
even further, we try attracting and retaining the right people for the 
right job.  We expect outstanding performance from our people and in 
return, we support them in unleashing their full potential.
By providing them with opportunities to gain knowledge, increase 
profesional expertise, we also create an atmosphere of trust and 
constructive cooperation that enables us to go forward and fulfill our 
objectives. 
Every year, a considerable number of employees participate in seminars, 
training programs, and workshops accelerating knowledge transfer 
within the Company and  enabling us having the same approach towards 
development.   We foster lifelong learning and personal development.
To assess our employees’ expertise and potential, we use transparent, 
uniform criteria across all our Sectors and Departments. 
We try our best to leverage our employees’ wealth of ideas for the benefit 
of our entire organization.  
But we want to do even better. That’s why we conduct surveys every 
year to measure employee satisfaction and pinpoint areas for further 
improvement. We take the survey findings very seriously since we know 
that only highly motivated employees who identify with our Company 
mission can achieve the excellent results we need to remain successful. 

Punonjësit - 
burim i fuqisë sonë

Employees – 
The source of our strength

346
59

287
20
20

246
137
209
58

328
58

270
19
19

231
129
199
54

31.12.2012 31.03.2013
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BILANCI                         BALANCE SHEET
31.12.2012 

AKTIVE

Mjete monetare dhe ekuivalente   

Depozita me afat me bankat  

Hua dhënë klientëve  

Aktive të qëndrueshme të trupëzuara  

Investime në aktive të qëndrueshme  

Tatim fitimi i parapaguar  

Aktive të tjera  

Totali i Aktiveve 

DETYRIMET DHE KAPITALI 

Hua dhe Kredi

Borxh i varur

Grante

Tatim fitimi i pagueshëm

Detyrime të tjera

Totali i detyrimeve

Kapitali

Kapitali Aksionar

Rezerva ligjore

Fitime të mbartura

Total Kapital

Totali i Detyrimeve dhe Kapitalit

ASSETS

Cash and cash equivalents

Term deposits with banks

Loans to customers

Property and equipment

Investment property

Prepaid income tax

Other assets

Total assets

LIABILITIES AND EQUITY

Loans and borrowings

Subordinated loan

Grants

Income tax payable

Other liabilities

Total Liabilities

Equity  

Share capital

Legal reserve

Retained earnings

Total Equity

Total Liabilities and Capital

98,119,171 

1,121,088,397 

4,787,442,411 

82,521,585 

112,939,112 

-

2,474,048

6,204,584,724

3,071,477,168

1,826,685,559

67,445,213

4,024,069

98,136,014

5,067,768,023

958,017,000

24,112,588

154,687,113

1,136,816,701

6,204,584,724

31.12.2011

153,272,707

921,913,292

4,309,768,062

75,508,113

21,644,171

8,563,327

1,633,826 

5,492,303,498

2,585,101,254

1,802,561,220

44,776,714

-

77,734,722

4,510,173,910 

833,092,000

17,536,565

131,501,023

982,129,588

5,492,303,498

Shifrat në lekë Figures in ALL

Kursi i Këmbimit / Exchange rate       31.12.2012 US$/Lek: 105.85
 EURO/Lek: 139.59 

Kursi i Këmbimit / Exchange rate      31.12.2011   US$/Lek: 107.5
 EURO/Lek: 138.93
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Interesa

Të ardhura nga Interesat

Shpenzime për interesat 

Të ardhura neto nga Interesat

Të ardhurave jo nga interesi

Të ardhura nga Grantet 

Të ardhura të tjera, neto

Totali të ardhurave të tjera

Shpenzime Operative 

Humbja nga zhvlerësimi i kredive për klientët

Shpenzime personeli 

Shpenzime të tjera administrative 

Amortizimi

Humbjet neto nga lëvizjet  në kursin e këmbimit 

Totali i Shpenzimeve Operative

Fitimi para tatimit

Tatimi mbi fitimin

Fitimi neto i periudhës

Totali i të ardhurave përmbledhëse për vitin 

që i atribuohet aksionerëve të Shoqërisë

Interest

Interest income

Interest expense

Net interest margin

Non-interest income

Grant income

Other income, net

Total non-interest income

Operating expenses

Impairment losses on loans to customers

Personnel expenses

Other administrative costs

Depreciation

Net loss from movements in foreign exchange rates 

Total operating expenses

Profit before income tax

Income tax expense

Net profit for the year

Total comprehensive income for the year fully 

attributable to the equity holders of the Company

1,255,720,835

(293,250,134)

962,470,701

9,845,265

115,434,371

125,279,636

(173,393,549)

(453,046,146)

(245,672,516)

(38,958,529)

  (3,867,033)

(914,937,773)

172,812,564

(18,125,451)

154,687,113

154,687,113

31.12. 2012

1,151,620,753

(272,179,816)

879,440,937

10,720,798

79,491,232

90,212,030

(194,421,338)

(385,161,320)

(210,548,213)

(31,125,262)

(1,694,963)

(822,951,096)

146,701,871

(15,200,848)

131,501,023

131,501,023

31.12. 2011

PASQYRA E TË ARDHURAVE                  INCOME STATEMENT

Shifrat në lekë Figures in ALL

Kursi i Këmbimit / Exchange rate       31.12.2012 US$/Lek: 105.85
 EURO/Lek: 139.59 

Kursi i Këmbimit / Exchange rate       31.12.2011 US$/Lek: 107.5
 EURO/Lek: 138.93 
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PASQYRA E FLUKSEVE TË PARASË                                                    CASH FLOW STATEMENT 
31.12. 201131.12. 2012Shifrat në lekë Figures in ALL

Kursi i Këmbimit / Exchange rate       31.12.2012 US$/Lek: 105.85
 EURO/Lek: 139.59 

Kursi i Këmbimit / Exchange rate       31.12.2011 US$/Lek: 107.5
 EURO/Lek: 138.93 

Flukset e arkës nga aktivitete operative

Fitimi neto i periudhës

Korrigjime për rakordimin e ndryshimeve të aktiveve neto me 

mjetet monetare neto nga aktivitetet operative:  

Amortizimi

Fitime nga pakësimet e aktiveve të qëndrueshme të 

trupëzuara 

Humbjet nga zhvlerësimi i huave për klientët 

Hua të fshira 

Të ardhura të granteve

Diferenca të kursit të këmbimit nga rivlerësimi i granteve 

Të ardhura nga interesat

Shpenzime për interesa

Shpenzimi për tatimin mbi fitimin 

Amortizimi i komisioneve të disbursimit të huave

Ndryshime në aktivet dhe detyrimet operative:

Rritje në hua për klientët

Rritje në aktive të tjera

Rritje në detyrime të tjera

Interesi i arkëtuar

Interesi i paguar

Tatimi mbi fitimin i paguar 

Komisione  të arkëtuara të disbursimit të huave 

Flukse e arkës nga aktivitetet operative 

Cash flow from operating activities

Net profit for the year

Adjustments to reconcile change in net assets 

to net cash provided by operating activities:

   Depreciation 

   Gain from disposal of fixed assets

   

Impairment losses on loans to customers

   Loans written off directly

   Grant income

   Foreign exchange differences on revaluation of grants

   Interest income

   Interest expense

Income tax expense

   Loan disbursement fees amortized

Changes in operating assets and liabilities:

   Increase in loans to customers

   Increase in other assets

   Increase in other liabilities

 Interest received

   Interest paid

Income tax paid 

   Loan disbursement fees received

Cash flows (used in)/from operating activities

131,501,023

31,125,262

(1,614,793)

194,421,338

2,595,401

(10,720,798)

(149,302)

(1,151,620,753)

272,179,816

15,200,848

(79,501,484)

(264,739,720)

(39,846)

15,698,945

1,132,033,838

(287,063,928)

(51,028,387)

83,409,152

31,686,612

154,687,113

38,958,529

(2,745,282)

173,393,549

5,759,752

(9,845,265)

154,123

(1,255,720,835)

293,250,134

18,125,451

(92,817,517)

(644,028,950)

(840,222)

20,401,292

1,265,860,258

(289,351,751)

(5,538,055)

97,589,095

(232,708,581)
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PASQYRA E FLUKSEVE TË PARASË                                                    CASH FLOW STATEMENT 
31.12. 201131.12. 2012Shifrat në lekë Figures in ALL

Kursi i Këmbimit / Exchange rate       31.12.2012 US$/Lek: 105.85
 EURO/Lek: 139.59 

Kursi i Këmbimit / Exchange rate       31.12.2011 US$/Lek: 107.5
 EURO/Lek: 138.93 

Cash flows from investing activities

Increase in term deposits with banks

Acquisition of investment property

Acquisition of property and equipment

Proceeds from sale of fixed assets

Cash flows used in investing activities

Cash flows from financing activities

Increase/(decrease) in borrowed funds and 

subordinated liabilities

Proceeds from grants

Cash flows from/(used in) financing activities

Net decrease in cash and cash equivalents

Cash and cash equivalents at the

 beginning of the year

Cash and cash equivalents at the end of the year

Flukset e arkës nga aktivitete investuese

Rritje në depozitat me afat në banka

Përvetësimi i investimeve në aktiveve të qëndrueshme

Blerje e aktiveve të qëndrueshme të trupëzuara

Arkëtime nga shitja e aktiveve të qëndrueshme të 

trupëzuara

Flukset e arkës përdorur në aktivitete investuese

Flukset e arkës nga aktivitete financuese

Rritje / (ulje) në fondet e marra hua dhe borxhin e varur 

Të ardhurat nga grantet

Flukset e arkës gjeneruar nga/(përdorur në) 

aktivitetet financuese 

Ulje neto në mjete monetare dhe ekuivalente 

Mjete monetare dhe ekuivalente në fillim të vitit

Mjete monetare dhe ekuivalente në fund të vitit

(219,380,210)

(8,332,800)

(24,877,997)

5,903,702

(246,687,305)

(214,141,847)

27,623,226

(186,518,621)

(401,519,314)

554,792,021

153,272,707

(226,884,806)

(96,273,523) 

(44,601,905) 

6,353,768

(361,406,466)

506,601,870

32,359,641

538,961,511

(55,153,536)

153,272,707

98,119,171
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Çmim nga Dhoma e Tregtisë dhe 
Industrisë “Për realizimin me eficencë 
të misionit të tij të vyer në mbështetjen 
e zhvillimit ekonomik dhe zbutjen e 
varfërisë; për nxitjen reale të zhvillimit të 
sektorit të ndërmarrjeve mikro, të vogla 
dhe të mesme në Shqipëri; për sigurimin 
e mundësive për mikrokredi për të gjitha 
shtresat social ekonomike, përfshirë të 
papunët dhe bizneset fillestare”

Award from the Albanian Chamber of 
Commerce and Industry “For efficiently 
fulfilling its mission in supporting the 
economic development and poverty 
alleviation; For the real promotion of 
micro, small and medium enterprises sector 
development in Albania;  For the provision 
of access to microcredit for all the social 
economic stratums, including unemployed, 
start-up businesses”.

ÇMIMI I ARTE  “HARKU I EVROPES” për 
Cilësinë dhe Teknologjinë

ARCH OF EUROPE AWARD for Quality and 
Technology in Gold Category 

ÇMIMI PLATINIUM për Planifikimin Strategjik, 
Kënaqësinë Konsumatore, Lidership, Standartizim

PLATINIUM AWARD for Strategic Planning, 
Customer Satisfaction, Leadership and 
Standardization. 

DEKORUAR NGA PRESIDENTI I REPUBLIKES ME 
MEDALJEN E MIRENJOHJES  “Për kontribut në zbutjen 
e varfërisë, në nxitjen e vetëpunësimit dhe të punësimit, 
nëpërmjet kreditimit të sipërmarrjeve të  vogla dhe të 
mesme në Shqipëri” 

DECORATED BY THE PRESIDENT OF REPUBLIC 
WITH THE MEDAL OF GRATITUDE “For contributing 
in poverty reduction, promotion of self-employment and 
employment, through financing the small and medium 
enterprises in Albania.”

FonDi BEsa sh.a 

fitues:
Besa FunD j.s.c

winner of :



Zhvillimet ekonomike në vend kanë qenë të ngjashme me 
periudhën e kaluar, duke u karakterizuar nga një ritëm më 
i ngadaltë i rritjes ekonomike. Vlerësohet se në tremujorin e 
katërt të vitit 2012, ekonomia shqiptare u rrit mesatarisht me 
1.6%. Kontribut pozitiv në rritjen ekonomike ka ofruar sektori 
i industrisë me 7.8%, sektori i bujqësisë me 6.1% dhe ai i 
shërbimeve me 4%.  Norma e papunësisë shënoi një nivel prej 
13.26% në fund të vitit 2012. 

Norma mesatare e inflacionit për këtë periudhë rezultoi 2.5% ose 
0.6 pikë përqindje më e lartë se në gjashtëmujorin e parë të vitit. 
Dërgesat e emigrantëve janë përmirësuar disi në tremujorin e 
fundit të vitit 2012 duke shënuar një rritje vjetore prej 1.6%. 

Ecuria e sistemit financiar: Sektori bankar paraqitet i 
mirëkapitalizuar, likuid dhe me rritje të treguesve të fitimit. 
Totali i aktiveve të sektorit bankar përbën rreth 87.9% të PBB-së së 
vendit. Konkretisht, ato u zgjeruan me rreth 6.1%, ndërkohë që një 
vit më parë rritja rezultoi 13.1%. Sektori bankar shqiptar mbetet i 
mbizotëruar nga pesë bankat më të mëdha që së bashku zotërojnë 
67.8% të portofolit të kredisë dhe rreth 74.4% të depozitave.  
Aktiviteti kreditues, në fund të vitit 2012, arriti në 42.8% të PBB-
së së vendit duke u ngjitur kështu në nivelin 577.8 miliardë lekë. 
Rritja vjetore e stokut të kredisë shënon 2%, ndërkohë që një 
vit më parë rezultonte 15.3%. Niveli i ndërmjetësimit financiar 
në Shqipëri, i llogaritur si raport i aktiveve të sistemit financiar 
ndaj PBB vlerësohet në nivelin 93.9% në fund të vitit 2012, nga 
92.8% në gjysmën e parë të vitit 2012 dhe 89.5% një vit më parë. 
Vëllimi i aktiveve të institucioneve financiare u rrit me rreth 
2.9% krahasuar me një gjashtëmujor më parë dhe rreth 7.3% 
krahasuar me një vit më parë. Sektori bankar mbetet segmenti 
kryesor i ndërmjetësimit financiar, aktivet e të cilit përfaqësojnë 
rreth 93.6% të totalit të aktiveve të sistemit financiar në tërësi dhe 
rreth 87.9% të PBB-së.

Sektorit financiar jobankar: Totali i aktiveve të këtij sektori 
përfaqëson rreth 6.4% të sistemit financiar, duke shënuar rritje të 
peshës referuar fundit të vitit 2011 kur rezultonte 5.3%. Në fund 
të vitit 2012, pesha e aktivitetit të sektorit financiar jobankar ndaj 
PBB-së ishte rreth 6%.

Aktivet e institucioneve financiare jobanka në tremujori i tretë 
të vitit 2012, rezultuan 34.6 miliardë lekë, rreth 631 milionë lekë 
(ose rreth 2%) më shumë se periudha e një viti më parë. Pjesën 
kryesore me rreth 66.9% të totalit të aktiveve jobanka e zotërojnë 
institucionet që kryejnë kryesisht aktivitet kreditues, ndjekur ato 
që kryejnë veprimtari të qirasë financiare me rreth 31.5% dhe me 
peshë më të ulët renditen institucionet e mikrokredisë dhe ato të 
faktoringut, respektivisht me rreth 1.2% dhe 0.4%.

Niveli i kapitalizimit tek institucionet financiare jobanka, ka 
shënuar rritje në nivelin 38.7% nga 35.7% qe shënonte një vit më 
parë. Institucionet financiare jobanka shënuan rritje të rezultatit 
financiar pozitiv në tremujorin e tretë të vitit 2012, i cili rezultoi 
719.7 milionë lekë, krahasuar me 181.8 milionë lekë të regjistruar 
në të njëjtën periudhë të një viti më parë. Niveli i të ardhurave 
për të njëjtën periudhë rezultoi rreth 5.8 miliardë lekë, duke 
shënuar një rritje vjetore me rreth 4.5% (ose 250 milionë lekë). 
Kontributin kryesor në këtë rritje e dhanë kryesisht të ardhurat 
nga komisionet me 63.9%, duke zbutur në këtë mënyrë efektin 
negativ të rënies së të ardhurave nga interesat, të cilat zbritën me 
9.4 milionë lekë.

Ekonomia dhe Sektori financiar
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Albanian Economy and Financial Sector 

Economic developments in the country have been similar to the 
previous period, characterized by a slower pace of economic growth. 
It is estimated that in the 4th quarter of 2012, the Albanian economy 
grew by an average of 1.6%. Positive contribution to economic 
growth has provided the industry sector by 7.8%, agriculture 6.1% 
and 4% of services. The unemployment rate was 13.26% by the 
end of 2012. The average inflation rate for this period was 2.5% 
or 0.6 percentage points higher than in the first half of the year. 
Remittances have improved somewhat in the last quarter of 2012, 
marking an annual growth of 1.6%.

Financial system: The banking sector is well-capitalized, liquid 
and profitable. Total assets of the banking sector represent about 
87.9% of the country’s GDP. Specifically, they expanded by about 
6.1%, while a year ago resulted in 13.1% growth. Banking sector 
remains dominated by the five largest banks that together own 
67.8% of the loan portfolio and approximately 74.4% of deposits. 
Lending activity at the end of 2012 amounted to 42.8% of the 
country’s GDP, reaching the level of 577.8 billion ALL. Annual 
growth of loan stock marked 2%, while a year ago resulted in 
15.3%. Financial intermediation in Albania, calculated as the ratio 

of financial system assets to GDP is estimated at 93.9% at the end 
of 2012, from 92.8% in the first half of 2012 and 89.5% a year ago. 
The volume of assets of financial institutions increased by 2.9% 
compared to the previous six months and 7.3% compared with a 
year ago. The banking sector remains the major segment of financial 
intermediation, whose assets represent approximately 93.6% of the 
total assets of the financial system as a whole and about 87.9% of 
GDP.

Non-bank financial sector: Total assets of the sector represent 
about 6.4% of the financial system, marking an increase against 
year 2011. At the end of 2012, the share of non-bank financial sector 
activity to GDP was around 6%.
Assets of non-bank financial institutions in the third quarter of 
2012, resulted in 34.6 billion ALL, about 631 million ALL (or 
about 2%) more than a year ago. The main part of about 66.9% of 
the total assets of the non-bank institutions are owned by lending 
institutions, followed by those that perform leasing activities 
with about 31.5%, and micro-credit and factoring institutions, 
respectively by 1.2% and 0.4%.

Capitalization level of the non-bank financial institutions, increased 
at 38.7% from 35.7% a year ago. Non-bank financial institutions 
increased the positive financial result in the 3rd quarter of 2012, 
which resulted in 719.7 million ALL, compared to 181.8 million 
ALL recorded in the same period a year ago. The level of income 
for the same period resulted in about 5.8 billion ALL, marking 
an annual growth of about 4.5% (or 250 million ALL). The main 
contribution to this increase was from commissions with 63.9%, 
thereby mitigating the negative effect of interest income decrease, 
which fell by 9.4 million ALL.
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kLIeNtet

Prodhim Tregëtim Mobiljesh
Është hera e parë që punoj me kredi dhe jam i kënaqur sepse pata 
mundësinë ta marr në kohën e duhur.  E ushtroj aktivitetin e marangozit 
prej shumë vitesh. Tashmë kam zgjeruar aktivitetin dhe kam punësuar 
edhe njerëz të tjerë.  Kredinë prej 1.000.000 lekësh e përdora për të blerë 
makineri të reja për biznesin tim. 

Manufacturing and selling furnitures
It is the first time I have got a loan and I am satisfied because I was able to 
get it at the right time. I exercise this business as a carpenter for many years. 
Actually, I have also employed other people in my business. I used the loan of 
1,000,000 ALL to purchase new machineries for my business.

RamaZan Çaushi

Punishte, Prodhim dhe riparim këpucësh
Fillimisht kam punuar prej 10 vjetësh si emigrant në Greqi në punë të 
ndryshme. Më pas mendova që fillimisht të hap një punishte të vogël në 
Korçë, qytetin tim të lindjes, për riparim këpucësh. Prej disa vitesh jam 
transferuar në Tiranë dhe veç riparimeve kam filluar ti  prodhoj vetë  
këpucët.  Kjo është kredia e parë prej 300,000 lekësh që më ka ndihmuar 
të zgjeroj aktivitetin tim dhe të përmirësoj pajisjet.

Workshops, Manufacturing and Shoe Repair
Initially, I worked for 10 years as immigrant in Greece in various jobs. Then I 
thought that I might open a small workshop in Korçë, my hometown, for shoe 
repairing. Since some years I am transferred to Tirana and besides shoe repairing, 
I have already started to produce shoes myself. This is the first loan of 300,000 
ALL that helped me expand my business and improve the equipments.

anDREa Xhani
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CLIeNtS

Tregti 
Është kredia e gjashtë që marr nga Fondi Besa në shumën prej 
1,000,000 lekësh. Jam shumë  e kënaqur me korrektesën, shpejtësinë 
dhe komunikimin me punonjësit. Kryesisht kreditë i kam përdorur për 
kapital pune. 

Trade
It is already the sixth loan I have obtained from Besa  Fund in the amount 
of 1,000,000 ALL. I am very satisfied with the correctness, speed and 
communication with Besa Fund employees.  I have used my loans mainly for 
working capital.

GilBERta Çaushi

Arredim të ambjenteve , dekor dhe organizim eventesh 
Fillova ta mësoj këtë zanat në Greqi ku punova  për  15 vjet.  Tani punoj 
bashkë me vëllain prej tre vitesh dhe jam i kënaqur sepse kam klientelë 
jo vetëm në Tiranë, por kam arritur të nënshkruaj edhe  kontrata me 
klientë nga qytete të tjera.  Kryesisht organizojmë evente kulturore, por 
edhe arredim të ambienteve për festa të ndryshme.   Kredia prej 3.000.000 
lekësh më ndihmoi të përmirësoj kushtet e ambientit ku ushtroj biznesin 
si dhe të blej materiale pune. 

Decoration and organizing events
I started learning this business in Greece where I worked for 15 years. Now 
I work with my brother for three years and I am glad because my clients do 
not come only from Tirana, but I also managed to sign contracts with clients 
from other cities. Mostly, we organize cultural events, but also decoration 
for various festive events. The loan of 3,000,000 ALL helped me improve my 
business premises conditions and buying various work materials.

viktoR laska
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Besa Fund j.s.c has established a right balance between 
commercial and social objectives. Our social responsibility 
has several dimensions: Social Responsibility towards 
customers and community, towards people in need, women 
and young people who through employment opportunities 
get integrated into society; as well as responsibility towards 
the environment, financing activities that do not harm it or 
activities that stimulate environment conservation like loans 
for “Energy Efficiency in dwellings”.

PERGJEGJESIA SOCIALE

Fondi Besa sh.a ka vendosur një ekuilibër të drejtë midis 
objektivave komercialë dhe atyre socialë. Përgjegjësia jonë 
sociale ka disa dimensione: Përgjegjësi ndaj klientëve, ndaj 
komunitetit, ndaj shtresave në nevoje, grave dhe të rinjve, 
të cilët nëpërmjet punësimit kanë mundësi të integrohen 
denjësisht në shoqëri, si dhe përgjegjësi sociale ndaj 
mjedisit, duke financuar aktivitete të cilat nuk e dëmtojnë 
atë, apo aktivitete që stimulojnë ruajtje e mjedisit, si kredia 
për “Eficencën e energjisë në banesa”. 

SOCIAL RESPONSIBILITY

Konkretisht, Fondi Besa sh.a ka financuar projekte të 
ndryshme në bashkëpunim me autoritetet lokale për 
krijimin e ambienteve sociale në të mirë të komunitetit; 
projekte për mbështetjen e shtresave të margjinalizuara; 
projekte për mbështetjen e grave të dhunuara dhe 
të trafikuara për tu integruar në shoqëri nëpërmjet 
vetëpunësimit; si dhe bashkëpunim dhe financim me 
policinë e shtetit për furnizimin e tyre me pajisje të 
ndryshme.

Specifically, Besa Fund j.s.c has funded various projects 
in collaboration with local authorities to establish social 
environments in favor of community; projects to support 
marginalized groups; projects to support battered and 
trafficked women to integrate into society through self-
employment, as well as cooperation with the state police and 
providing them with various equipments.
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Partnerët partners
Besa Fund j.s.c has many years of experience in cooperating with 
strategic partners and with whom we share the same vision for 
the present and future developments. We value all our partners 
and thanks to the long- term relationships with them, we are 
driving measurable impact by fulfilling our clients’ financial 
needs, creating employment opportunities, building sustainable 
businesses and increasing marketplace competitiveness.
 

Fondi Besa sh.a. ka përvojë të gjatë bashkëpunimi me 
partnerë strategjikë me të cilët ndajmë të njëjtin vizion për 
zhvillimet aktuale dhe të ardhshme. Ne vlerësojmë të gjithë 
partnerët tanë dhe falë marrëdhënieve afat-gjatë me ta, kemi 
një ndikim të matshëm në përmbushjen e nevojave financiare 
të klientëve, duke krijuar mundësi punësimi, biznese të 
qëndrueshme dhe rritjen e konkurrencës në treg.

International Labor Organization

Open Society 
Institute “OSI”

Organization for Security and
Co-operation in Europe

Presence in Albania
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